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 التأويل والتحويل يف النحو العربي وموقف احملدثي
 

 سالم عبد هللا محمود عاشورد.  
أستاذ مشارك في النحو العربي 

 والصرف
 جامعة األقصى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
 قسم اللغة العربية وآدابها

 

  بِسْمْ اهلل الرَحْمَنْ الرَحِيمْ
 البحث ملخص

ات التلللي د حلللا  لللديثاظ ية للل   نةريللل  تش ص للل ي التأويلللا والتل يلللا صلللن الم للل لل
التل يلي , يق انين ا , ل ن النل  العريي يلت ي علل  عالا ات يل فر اي لا التأويلا  اهل , و نلا  

 .عاا ات يف م صن ا التل يا , نل : أهله ف ا...
الملدث ن  لاول ا صعالجل  ا اعلد اللال  العرييل  صلن  لري النةريل  التل يليل  املن م صلن 

 نةري  وصن م صن ترحم ا وصن م صن عدل ا لتناسب العريي  وأيدي يعض ا انين ا. طاق ال
 نا  الر  واحلب يلين التل يلا الي النلل  العريلي والتل يلا الي النلل  الاريلي اتل يلا 
العريي  فان صتمما لنةري  العاصا, أصَّا التل يا اي الارب ا   نةري  ص تقل  ينف  ا و نا  الرو  

 أ رى.

 مقدمة:
ملللح نللللاب العرييللل  صلللادت م اللا يللل  وأ للل وا يقعىلللدون ل لللا و ل للل ا  لللل  الق اعلللد لقلللد ح

المعروالل  اللي النللل  العريللي ويينمللا  للم فلل لع فللان يتعللا ا يعللض صللا حمعلل   صللح الق اعللد التللي 
 ل  ا  لي ا ياستقراء "ال رم العريي الف يب المنق ي النقا ال ليب الخا ج عن  د القل   لل  
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لجأ النلاب  ل  تأويا   ا المنق ي ليتناسب صح تلع الق اعد, االتأويا وحه (؛ ل ا 9 د ال ثرب")
 (.2صن أوحه االعتراا عل  المتن المنق ي)

ولما ا تاج النلاب  ل  التلليا لتقريب النل  صن المتعلمين هادا م يعلض امصثلل , و 
النقد أو النقض, الش ا د تلتاج  ل  تأويا أو تل يا صن هيا   ل  هيا  في ت لم القاعدب صن 

  ا صلا يلقلي الاللل ال ل ء عليله, فملا يلقلي ال ل ء علل  صللاوالت  د لاي نةريل  التل يلا  لل  
 العريي .

 معنى التأويل و التحويل:

 لا : -أوالظ 
حاء عند اللا يين أنَّ "التأوي والتأويا تف ير ال رم ال ي تختلف صعانيه و ال ي ب  الَّ 

"أوي ال رم وتأوله: :( اي الل ان4ا و التف ير والمرحح ص ير ")(, و"التأوي3يايان غير لفةه")
دير  واد   وأولله, وتأولله: ا لر ...ااي ايلن امثيلر:  ل  صلن ءي الشليء يلذوي  لل  فل ا؛ أي  حلح 

والمراد يالتأويا نقا ظا ر اللفظ عن وحعه امهلي  ل  صا يلتاج  ل  دليا ل ال  صلا  ,وها   ليه
ب( وأصَّلا التأويلا ا ل  تفعيلا صلن ءي يلذوي تلأويرظ, وثرثيله ءي يلذوي أي الت ل ي)تر  ظلا ر اللفلظ 

 حح وعاد وسئا أي  العااس أ مد ين يلي  عن التأويا اقاي: التأويا و المعن  والتف ير وا د, 
ا ان التأويا حمح صعلاني ألفلا    ,ااي أي  صن   : يقاي: ءلا الشيء أؤوله  ذا حمعه و أهلله

 ( 5  ش اي ايه")أش لا يلفظ واحب ال
أصَّا التل يا ايقاي: "  لا ف ائي  ذا حعلا ايه شيئاظ ثم  ملته عل  ظ ري... و اي 

(, والتل يا ص لد   قيقلي صلن   للا 6الشيء يل ي اي صعنيين, ي  ن تاييراظ وي  ن تل يرظ")
 والل ي اسم يق م صقام الم د , وتل ي: تنقا صلن ص حلح  لل  ص حلح ء لر, و التلل ي: التنقلا

 (.7صن ص حح  ل  ص حح, واالسم الِل ي")

 اه ر اظ: -ثانياظ 
: يم للن القلل ي  نَّ التأويللا ي لللق عللل  "امسللاليب المختلفلل  التللي ت للد   للل   سللاا  هللف  التأويللا

(, ا   أسل ب يلاوي ايه النل ي الت ايلق يلين 8االت ا  عل  العرا  يين الن  ص والق اعد")
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ياالستقراء واالسلتناا  والقيلاس ويلين صلا ال يتفلق صلن المرويلات  القاعدب النل ي  التي ت ها  لي ا
صح     القاعدب أو تلع, أو    فما يرى يع  م" تف ير ال رم يما يتماش  صح ا اعلد المن لق 

(, و ل  يق لد ايملا يالدو يلالمن ق العلام طلرد 1العام, يالرغم صن صخالفته لمن لق اللال  ووااع لا")
  اللي اللالل  فمللا يق للد يمن للق اللالل  صللا  وي عللن العللرب صخالفللا القاعللدب يالقيللاس وحعل للا عاصلل

 (.91للقاعدب, أي أنَّه هر  ال رم عن ظا ر   ل  وح    في  تلتاج  ل  تقدير وتدير")
واد ذفر أي   يان اي   ا ال يا  أنَّ التأويا " نَّما ي     ذا فانا الجادب عل  شيء 

ا فللان لالل  طائفلل  صللن العللرب لللم تللت لم  الَّ ي للا اللر ثللم حللاء شلليء يخللالف الجللادب ايتللأوي, أصَّللا  ذ
واد  رج عن الجلادب  ,(, يف م صن فرصه أنَّ التأويا ي  ن اي شيء  وي عن العرب99تأويا")

)القاعدب(, ايرد  لي ا يالتأويا, أصَّا  ذا فان صا حاء عن العرب صخالفاظ للقاعدب لا  ا م يعين م ار 
 (92واللا   ج . ) يلتاج  ل  تأويا ؛ منَّه لا 

: يف م صن فرم يعض النلاب أنَّه التايير عن امها ل    الجمل  أو تلع, اقد حلاء علن التل يا
يع  م عند  ديثه عن يعض أن اع التمييز أنَّ   ا النل ع " أشلياء صزالل  علن أهلل ا, أه ترا لا  ذا 

هللا: عنللدي طيللا  طللا,  حعللا  للل  المعنلل  صت للف  يمللا  للي صنت للا  عنلله, و صناديلل  عللل  أنَّ ام
(  ل ا عنللدصا تقل ي: عنللدي  طلا طيتللاظ...ال . اتن للب 93وسلمن صنلل ان, ود ا لم عشللرون.....")

الملل طون أو الم للان أو المعللدود, واللد شللرم  لل ا ال للرم ايللن يعللي  اقللاي: "و ذا الللا: عنللدي 
, ع ا  طا, و ا  اا د, اقد أتيا عل  امها, و ذا اللا: عنلدي  طلا ع لرظ, و  اال د  لرظ 

 (94اقد غيرت ما عن أهل ما".)
ايما يادو أنَّ التل يا فان ي لتخدم عمليلاظ, وللم ي لتعما  ل ا الم ل لب فملا اسلتعما 
ص  لب التأويا, و  ْن لم يعرى  النلاب الم  للين, ل ن التل يا يف لم صملا ي لتخدصه النللاب 

 اي تأويا الن  ص التي عدلا عن الجادب. 

 صا عرا  التأويا يالتل يا؟
لإلحايلل  عللن  لل ا ال للذاي اليللدَّ صللن صعرالل  سللاب نللزوع النلللاب ل للاتين العمليتللين, و تلل  

 ند   العرا  يين ما يجب أن نعلم صةا ر ما أي اظ  ن فان ل ما صةا ر أو ه  .
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 ساب نزوع النلاب للتأويا:
صلن المعلل م أنَّ النلل  صقلاييت ص لتنا   صلن فلرم العلرب الم لم ع, والد تملا عمليل  

لا  العريي  اي واا صتقدم, لم ينتاه علماء العريي  للف ا يين لاات العرب, أو ل جات م حمح ال
(, لل ا وحلد 95 ت  تد س فا لا  أو ل ج  صنفردب؛ منَّه ل ا لا  "ص ت ى ه ايي  لاص ي لا")

النلاب عندصا أ ادوا طرد ا اعد م و صقايي  م عل  المفردات المجم ع  صن اللا  صلا للم ي االق 
مقلللاييت, أو الللا  نَّ الملللت لم الللد يعلللدي علللن امهلللا الللل ي ياللللل عنللله النللللاب, وذللللع  للل   ال

( وفل ا ال اتلب؛ لل لع اسلتخدص ا التأويلا لت  يلح  96لرات اد اي ح د الن ق يداح المشق  ")
 صا نَّد عن القاعدب, و عادته  لي ا ي ريق  أو يأ رى. 

 يج  مصرين:ويرى يعض النلاب أنَّ التأويا استخدم عند القدصاء نت
 عدم هد  القاعدب عل  يعض صا سمح.

 (. 97 رص النلاب عل  تف ير فا صا ُسمح اي ح ء امه ي والق اعد  الَّ صا ند  أو ش )
ويرى يع  م أنَّ التأويا حاء نتيج  لعاصلين: "اموي ا   أه ي النل . وأصَّا الثاني ا   

لنل  نةريلات أهل ي النلل , صثلا العاصلا الج د ال  ني العميق. اال اب اي وح د التأويا اي ا
واد نما  النةر العقللي وأيلدع ايله  تل  وهلا يله  لل  د حل   ,والمعم ي والعل  والمعل ي والقياس

(, ا   يرى أنَّ النللاب اعت روا "الن  ص اللا ي  اعت ا اظ لتت ااق صح تلع 98التعمي  واإللااط")
 ( 91امه ي.")

ص ا التأويا ي اب  ره م عل  طرد القاعدب الم تندب وهف ب الق ي  نَّ النلاب استخد
عل  امه ي النل ي  عند م, عل  فا صا سمح عن العرب, أو    اع فا الم م ع عن العرب 

 للق اعد التي ت هل ا  لي ا واق أه ي النل  العريي.

 التأويا اي النل  العريي:  ص ان
 ا ال ذاي: صا صةا ر التأويا اي ااا اللديل عن ص ان التأويا اليدَّ صن اإلحاي  عن  

 النل  العريي؟
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الشع اي أنَّ للتأويا صةا ر اي نل  العريي  اتخ  ا النلاب سايرظ لل ه ي  ل   دا م 
(, 21صنه, و م يتاع ن أوح اظ عدب صن ا: الل   والزيادب والف ا و اإلحما  والتقديم والتأ ير)

تا  وهللل   الم لللد  والتقلللدير الللي الجملللا و نلللا  صلللن أحمل لللا الللي أ يعللل  أصللل  : اللللل   واالسلللت
 (29والمفردات)

و لل   المةللا ر يم للن  د اح للا تلللا صة للر وا للد و لل  التقللدير,  يللل يم للن تقللدير 
المل و  وتقدير الزيادب وف ا التقديم والتأ ير... ا ا     المةا ر تخ ح للتقدير صن     

الفعلا والللر  الم لد ي  و حما  وغيلر  ,  تل  هل   الم لد  اللنَّ الم لد  يقلد  عنلد وحل د
وف ا الم د  المت يد والفعلا المع ل   علل  اسلم, االتقلدير صة لر علام تلد ا تلتله فلا تللع 
المةا ر, فما ذفر فثير صن النلاب ذلع عند  ديث م عن فثير صن الم احح التي اد وا ي ا شليئاظ 

 صا, فما سيت ب ايما يأتي. 

 صةا ر التأويا:
لمةلا ر الي يلاب شلجاع  العرييل , عنلدصا الاي: "اعللم أنَّ ذفر اين حني فثيراظ صلن  ل   ا

(, 22صعةم ذلع  نَّما    الل   والزيادب والتقديم والتأ ير واللملا علل  المعنل  والتلريلف")
ل ن     لي ا شجاع  العريي   نَّما  لي القل ب العقليل  التلي وهلا  لي لا نللاب العلرب  ذ ذا , و 

اظ لق اعلد النلل  العريلي, و د   لي لا ل لرد القاعلدب علل   ي ساا ووسائا إل  لاع صلا حلاء صخالفل
 الم م ع فله صا أص ن.

أصَّللا الللل   اللي الجمللل , اقللاي: "انللل  الل ل م اللي الق للم: واهلل ال اعلللا, وتللاهلل لقللد 
اعلا. وأهله: أا م ياهلل ال   الفعا والفاعا ويقيا اللاي صن الجلا  والجل اب دلليرظ علل  

نر ظ  نا أنَّه يقد  الجمل  الفعلي  ال االسمي ؛ منَّه يرى أنَّ الفعلي   (, و23)الجمل  المل وا "
تللل   "لمشللاي ت ا المفللرد وي لل ن الفاعللا اللي فثيللر صللن امصللر يمنزللل  الجللزء صللن الفعللا نللل : 

(, اقللد اللد  الفعليلل  عللل  الللرغم صللن حلل اط تقللدير االسللمي , وتعليللق الجللا  24حللريا وي للريان")
  , ل نللله عللللا ذللللع يلللأنَّ الفعليللل  فال لمللل  ال ا لللدب علللل  صللل  ب والمجلللرو  يلللالخار الملللل و 

(, فأنَّه ح ط     فلم  صن الجمل , ل نه يع د ينا  ل  ترفيب الجمل  امهللي أو 25الا ريين)
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(, منَّ ال للرم  ذا فللان صفيللداظ اللنَّ العن للرين "امساسلليين اليللدَّ صللن أن ي  نللا 26الانيل  امساسللي )
(, للل ا فللان اليللدَّ صللن الرحلل ع  للل  الترفيللب امهلللي و لل  يللرى أنَّ 27يراظ")ص حلل دين لفةللاظ أو تقللد

    الفعا أس ا صن     الخار, اما حاء صخالفاظ لألها يعاد  ليه ي ريقل  أو يلأ رى ويقلد  
المل و   ن فان صن الفعا و الفاعا أو صن الماتدأ و الخار, وف ا     المفلرد, اللذا  ل   

النلاب يقد ون المل و   تل  ي تملا ينلاء الجملل  امهلا  تل  ال ي ل ن الخار أو الماتدأ النَّ 
الي الجمللل   للر  للقاعللدب, ولللم يتنا ل ا  للل  ت للميت ا ياسللم ء للر غيلر الجمللل  ويخرحلل ا صللن  لل ا 
المأط  و يعف ا العريي  ودا سي ا صن     التقديرات فما اعلا د. تملام   لان علل  سلايا المثلاي 

يب ياسلللم اإلا لللا يات و"يق لللد ي لللا التعايلللر علللن  لجلللات الللي ت لللميا الق لللم ويعلللض امسلللال
(, ا للان يلص للان م ا تيللا  ص لل لب ل للا ولاير للا, و ن فللان تقللدير الللل   عنللد ايللن 28الللنفت")

حنلللللي ال ي للللل ن  الَّ يلللللدليا يلللللدي عليللللله "و الَّ فلللللان ايللللله حلللللرب صلللللن ت ليلللللف عللللللم الايلللللب الللللي 
 ( 21صعراته.")

حاء فثير صنله نتيجل  لقل ل م يعلدم حل اط تقلديم  أصَّا االستتا  ار يخف  عل  أ د أنَّه اد
(, افي المثاي: صلمد نجب,  نا  حلمير ص لتتر الي 31الفاعا عل  الفعا عل   أي الا ريين)

الفعا, وصعل م أنَّ ال  ايين ال يق ل ن ياستتا  ال مير اي الفعا, وصعل م أنَّ االستتا   نا ح اطاظ, 
صلر للمفلرد المل فر, أو الم لا ع المالدوء ي ملزب أو و نا  ا م واحب االستتا  فملا الي اعلا ام

(, اتقللدير ال للمير الم للتتر حلل اطاظ أو وح يللاظ فللان يم للن أ لل   أي 39نلل ن أو تللاء الخ للاب...)
ال  ايين اتتخلص العريي  صن حزء فاير صن     الق ي  أو فما ذ اا لجن  دا  العل م اي  د ا 

م(  لل  أنَّ أ للر  الم للا ع   لل   تللدي عللل  9138علل  صقتر للات وطا ب التعللليم اللي ص للر عللام)
(, وي  ا أو ياير  فان يلص ان النلاب أن 32الفاعا للفعا, وال  اح  لتقدير استتا  ال مير اي ا)

 يتخل  ا صن     المع ل .
أصَّللا تقللدير الزيللادب اي لل ن اللي يعللض الجمللا فزيللادب الاللاء اللي  اللر للليت وصللا اللجاطيلل  

(, وا لله: 34أَلَلْيَت اللَّلُه ِيَ لاَ  َعْالَدُ ())(, فملا الي ا لله تعلال :33وغير ا صن النل ااي الناسلخ )
(, وفما تزاد فان اي يعض الجملا يلين المترطصلين فلأن تقل ي: 35)َوَصا اللَُّه ِيَااِاَا َعمَّا تَلْعَمُل َن()
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ر لا صا فان أحما ال ماء! اقد  النلاب طيادب الااء, وطيادب فان ووحع ا شلروطاظ لأل يلرب ا لي وغي
 .وااع  تلا تقديرات النلاب

أصَّا الف ا اجزء صنه يقح اي الزيلادب  يلل ت ل ن يلين المترطصلين فملا سلاق, ولله هل   
صن لللا الف لللا يلللين الم لللا  و الم لللا   ليللله, ويلللين الفعلللا والفاعلللا يلللأحناي, ويلللين الماتلللدأ و 

اف لا الفعلا علن الخار....ال , فما ذفر ايلن حنلي, يم لن القل ي حل اطاظ: فلان ايلع طيلد  اغالاظ, 
 (, وليت  نا صلا التف يا. 36اسمه يالةر )

"صلا يقاللله القيللاس, واه لر صللا ي لل له :أصَّلا التقللديم و التلأ ير الل فر ايللن حنلي أنَّلله ن عللان
االح را , اموي فتقديم المفع ي عل  الفاعا تا ب, و علل  الفعلا الناهلاه أ لرى, ف لرب طيلداظ 

أحاط: حاء و ال يال   الارد, فما نق ي: حريا وطيداظ  (, واد37عمرو, وطيداظ حرب عمرو"...)
( أصَّا الثاني امما ال يقاله القياس  الَّ اح را اظ 38عمراظ", و   صخالف للنلاب اي المثاي اموي, )

 فما ااي, و  ا فما ترى التقديم والتأ ير صما يقح تلا صة ر التقدير أي اظ.
و  ذا ع للف الم للا ع عللل  اسللم أو حللاء أصَّللا هلل   الم للد  يعللد اللللرو  الم للد ي  أ

اعا يعد فلم  س اء و  مزب الت  ي  النَّه يخ ح لتقدير النلاب أي أنَّ   ا الملا فلان اليلدَّ صلن 
أن ي حح المفرد يدالظ صنه في يقح ص اح الخار أو الماتدأ أو صفع لي ظن... فما اي ا لله تعلال : 

ٌر َلُ لْم ِ ْن ُفْنلتُ  (, الر يلد صلن تقلدير الم لد  فلي تت ل ن الجملل  31ْم تَلْعَلُمل َن())َوَأْن َتُ  ُص ا َ يلْ
 امها أو الاني  امساسي  عند النلاب و ت تما أ فان ا.

وفلل ا التقللدير اللي الجمللا والمفللردات ويق للد هللا ب  لل ا الللرأي يالتقللدير اللي الجمللا 
نلي يللا صللا والمفردات تقدير اإلعراب؛ أي أنَّ     الجما تلا صلا المفرد, و المفلرد الما

المفرد المعرب, و  ا أي ا يقح تلا يلل النلاب عن الترفيلب امهللي للجملل , والتمييلز يلين 
 أ فان ا وا رت ا, وعرصات فا صن ا.

وصن المةا ر أي ا الت مين  يل لجأ  ليه النلاب لتأويا صا لم يأت   ب القاعدب أو 
أنَّلله "ات للاي الفعللا يلللر  للليت صمللا المعللاني التللي    لل  ا لللللرو  صللثر واللد عرالله ايللن حنللي ي
لَلَ  ال ىلَياِم الرَّاَلُل ِ لَل   :يتعدى يه منَّه اي صعن  اعا تعدى يه صن ذللع ا لله تعلال  )ُأِ لاَّ َلُ لْم لَيلْ
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(, واد عقد اين  شلام لله يايلاظ واسلعاظ 49(, لما فان اي صعن  اإلا اء عدا  يلل ")41)(ِنَ اِئُ مْ 
لمت لمين "اد يشري ن لفةاظ صعن  لفلظ ايع  نله   مله, واائدتله أن ا ا ايه ه   , اقاي:  نَّ ا

نَللللاَ   تللللذدي فلملللل  صللللذدى فلمتللللين, اللللاي الزصخشللللري: أه تللللرى فيللللف  حللللح صعنلللل  )َواَل تَلْعللللُد َعيلْ
ُ ْم() (, االت لمين تقلدير صعنل  43(,  لل  ا للع وال تقلتلم عينلا  صجلاوطين  لل  غيلر م")42َعلنلْ

 لفظ اي لفظ غير .
أنَّ فا المةا ر ال ايق  تخ ح لعملي  عقلي   ي التقدير, ل ن تلا  لقد يات واحلاظ 

 ص  للات أ رى, واد يختلف تقدير نل ي عن غير .
صلللن  للل ا المخت لللر تلللرى أنَّ التقلللدير صة لللر التأويلللا الللد أ للل  ص انلللاظ واسلللعاظ الللي النلللل  

د  ل ا وااعلا العريي, ونةلرب  لل  فتلب النلل  القديمل  أو اللديثل  التلي عنيلا يلالنل  وأهل له تجل
 صلم سا.

االتقدير فان وسيل  النلاب إل  اع صا  رج عن القاعدب صن الم لم ع أو الملروي صلن  
فرم العرب للقاعدب, أي طرد القاعدب عل  فا صلا سلمح علن العلرب وذللع ي اسل   القيلاس, أو 

 ( 44اا: " نَّه وسيل  لل هف والتلليا والتف ير.")
عنللد النلللاب يقللح يللين طللرد القاعللدب يالقيللاس أو اقللد فللان فللرم العللرب المنقلل ي عللن م 

الش وذ عن ا ايرد يالتأويا و التل يا أي  د   ل  أها صن امه ي التي تتناسب صح ااعدب صلن 
الق اعد, واد ذفر اين حني أنَّ فرم العرب اي االطراد والش وذ عل  أ يعل  أحلرب: "ص لرد الي 

 ل يلل  والمثايلل  المن يلل , وذلللع نللل : اللام طيللد, القيللاس واالسللتعماي حميعللاظ, و لل ا  لل  الاايلل  الم
وحريا عمراظ... ص رد اي القيلاس شلاذ الي االسلتعماي... فل لع ال ل م: ص لان صاقلا,  ل ا  ل  

.. يقاي: .القياس وامفثر اي ال ماع: يااا... والثالل: الم رد اي االستعماي الشاذ اي القياس
سللتل ذ... والرايللح: الشللاذ اللي القيللاس است لل يا الشلليء, وال يقللاي: است للاا الشلليء, وصنلله ا

واالسللللتعماي حميعللللاظ, و لللل  فتتملللليم )صفعلللل ي( ايمللللا عينلللله واو, نللللل : ثلللل ب ص لللل ون و ص للللع 
 (.45صدوو ")
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لقد ا تم اين حني يم ائا هراي  غالااظ فملا سلاق  الَّ أنَّ تللع امحلرب الد واعلا الي 
يالللل   تللا ب ويايللر  أ للرى؛  ا اعللد العرييلل  فمللا واعللا اللي ال للراي , اعمللد النلللاب  للل  التقللدير

 لت ب ل م القاعدب.
افي التقدير ص احح اليدَّ صلن الرحل ع  لل  أهلا ينلاء الجملل , و ل ا الرحل ع الد ي لميه 
يعض النلاب تل يرظ؛ أي أنَّ صا سمح صاايراظ للقاعدب فان يناؤ  ف ا ثم   ي عن ينائه امهلي  ل  

لفا  التي تدي عل  ذلع, صن ا: "أهله ف ا, ترفيب ء ر, اير ظ دا س النل  العريي يعض ام
أو منَّه اي تقدير ف ا, أو اياسه ف ا, أو تأويله ف ا, أو عل  ني  ف ا, أو منَّه يمنزل  ا ل م فل ا, 
أو تر  اللفظ علل  صلا ي ل ن عليله الي سلع  ال لرم, أو  نَّملا أ اد فل ا, أو صلمل ي علل  فل ا, أو 

 (.        46ها  يمنزل  ف ا")
 ظ أي ا أنَّ تلع المةا ر أو ال سائا للتأويا فانا وسيل  لتل يلا صلا للم يخ لح وير

ل رد القاعدب  ل  شيء يجعا القاعدب ص ردب عند م, وعليه النَّ التأويا و التل يا فان  دا ما 
وا دا    حعا الم م ع يترءم صح القاعدب الم ح ع  صلن االا النللاب يعلد اسلتقراء ال ثيلر صلن  

واستنااط ا صنه, ول ن ص  لب التأويا فان أفثر استعماالظ عند النلاب, وي لق عل   فرم العرب 
فا صلا ايله تقلدير أو شليء صلن التقلدير, أصَّلا التل يلا اقلد فلان أالا اسلتعماالظ, و ل  صل ل   الي 
ه   صعدودب صلن التأويلا؛ لل ا ذ لب علدد صلن النللاب المللدثين  لل  القل ي ي حل د التل يلا الي 

 وحمع ا أشتاتا ليثات ا ذلع.    ا اعد العريي  

 ص احح صن التل يا اي النل  العريي:
لقد ال ظ النلاب فما سلاق أنَّ  نلا  أهلرظ لملا  لرج علن القاعلدب ٌأوىي فلي ت للم  ل   
القاعللدب صللن الشلل وذ, واللد ذفللر فثيللر صللن النلللاب القللداص  والملللدثين يعللض الم احللح ذفللروا أنَّ 

تخللل  عن للا المللت لم اللي ذا  المللروي  لل  فلل ا, و لل ا امهللا امهللا اللل ي يرئللم القاعللدب التللي 
ي  ن اي المفردات واي الجما أي اظ, ول ن صا ي م الالل الي  ل ا الم حلح  ل  صلا دا   ل ي 
الجمل  صن تأويا أو تل يا لرد لا  لل  امهلا المتلرو , ا نلا  أهلا صتلرو  أو صعلدوي عنله  لل  

يقل ي: "الترفيلب  صلن  يلل ال لم أساسلي أي  ظا ر ال ي ااق القاعدب صما حعا يعلض المللدثين
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ص  ن صن أاا عدد صن الم ااح, و ذا وحدت     الم ااح تلاي  ل ايع  العن ر الفعلي االترفيب 
أهلللي و الَّ امللل ي تللل يرظ حزئيللاظ أو حلل  ياظ, وي للا ب تللل ي الترفيللب نقللص اللي عللدد ص االلح 

 (    47الترفيب امساسي أو طيادب ايه.")
صللا ذ للب  ليلله: "لللم يل للر الف للر العريللي النللل ي نف لله عللل  د اسلل  صللا  ويقلل ي صاللر اظ 

أسميه الترفيب الخا حي للا  ذلع ال ي ت     صجم ع  صن الرس م الش لي  الخاه  ياللاالت 
اإلعرايي  والترتيب اللر أو المقيد والم ايق  أو الجزئي  والترايط يلين عناهلر الترفيلب علن طريلق 

ا ا لتم صللح ذللع يال شللف عملا أسللميه الترفيلب الللدا لي الل ي اللد الرهلف أو يعلض امدوات يلل
 (48ي مب أ يانا يالتدا ا يين الرس م ال ايق  تلاي  لما أسميه  وم الترفيب.")

    النةرب لدى الملدثين صا ظ رت  الَّ ل ح د ص احح فثر اي ا الرد  لل   ل ا امهلا 
فمللا اللاي سلليا يه: سللمعنا صمللن ي ثللق المتللرو  أو المعللدوي عنلله, وصللن  لل   الم احللح: اإلحللما   

 يعرويته:
  ذا ِصُا فاَن الناُس هنفاِن شاصٌا              وء ُر صثَن عل  صا فنُا أهنحُ 

(, 41أحمر اي ا, ثم ااي يع  م: فان أنلا  يلر صنله, فأنَّله الاي:  نَّله أنلا  يلر صنله")
أن يتللر  تقلدير اإلحللما   اقلد الد  حللميراظ الي فللان لي للم الانللاء امهللي للجملل , وفللان يلص انله

 1تاق  الجمل  االسمي  ح اب  ذا اي الايا, وحمل  اسمي  اي المثاي 1ويا ا عما فان 
و صا حاء اي يعض أا اي العرب:" صن ذلع ا ل م:فلا شليء وال  ل ا و فلا شليء وال 
شتيم   ر؛ أي ائا فا شيء وال ترت ب شلتيم   لر, الل   ل ثلرب اسلتعمال م... وصلن العلرب 

 ( 51ي: فر ما و تمراظ, فأنَّه ااي فر ما لي ثايتان و طدني تمراظ")صن يق  
و صن ا صا حاء اي ا ل م: "ويا لزيد, و ويب لزيد, وتب لزيد, و ويت له,  النَّ أحفا 
لللم ي للن  الَّ الن للب, اقلللا: و يللله و ويللله, النمللا ذلللع من  لل   ص للاد , الللنَّ أاللردت الللم 

اللح, تقلل ي: ويللا لزيللد,و ويللرظ لزيللد, اأصَّللا الن للب اعللل  ت للف, اأنللا صخيللر يللين الن للب و الر 
(؛ 59منَّه شيء ص تقر, ا يا صاتدأ, و له  ار ") ,الدعاء, و أصَّا الراح اعل  ا لع: ثاا ويا له

"حلاء القل م ال :أي اليدَّ صن  فني الجمل , و ف لع اي االستثناء يليت  و ال ي ل ن, افلي ال ل م
يت طيلداظ, فأنَّلله الاي: للليت يع ل م, و ال ي لل ن يع ل م, و فلل لع ي ل ن طيلداظ, و حللاءني القل م للل
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أتاني الن اء ال ي  ن ارن , يريد: ال ي  ن يع  م,  الَّ أنَّ   ا اي صعن  االستثناء, و  ن حعلته 
 ( 52")1وهفاظ اجيد

ن لللب الليلللا صلللن اللل ل م: أ للللع و الليلللا, اللل  ب يع للل م  لللل   :وصلللن  للل   الم احلللح
االلا الليللا, اريمللا دعللا ذا  صللن ال د ايلل  للله  للل  أن يق ي)أ لللع والليللا( أنَّ"صعنللا  اللللق أ لللع 

 (53ايجر , و  نَّما تقدير  اللق أ لع و سايق الليا")
ا ل م: "فا  حا و هنعته, و أنا و شأنع, صعنا : أنا صح شأنع وفا  حلا :و صن ا

اللاي أنللا صللح شللأنع الللنَّ و هللنعته, ا لل ا يلل  م أنَّ اسللم أنَّ الثللاني  اللر عللن اموي, فمللا أنَّلله  ذا 
ا له)صح شأنع(  ار عن أنا, و ليت امصر ف لع؛ يا لعملري  نَّ المعنل  عليله, غيلر أنَّ تقلدير 
اإلعلراب عللل  غيللر , و  نَّملا شللأنع صع لل   علل  أنللا, و الخاللر صلل و  لللمللا عللل  المعنلل  

 ( 54ا أنَّه, ااي: فا  حا و هنعته صقرونان, و أنا و شأنع ص  لاان")
ت حيه اراءب الجر اي ا له تعال : )َواتلَُّق ا اللََّه الَِّ ي َتَ اَءُل َن ِيِه َواْمَْ َ اَم ِ نَّ اللََّه   وصن ا

( اقد ذفر اين حني أنَّ     القراءب لي ا عند "صن اإليعاد و الفل  و 55َفاَن َعَلْيُ ْم َ ِاياظا()
, يا امصر اي ا دون ذلع, و أالرب الشناع  و ال عف عل  صا  ء  اي ا و ذ ب  ليه أي  العااس

و أ ف و أل ف, و ذلع أنَّ للمزب أن يق ي ميي العااس:  نَّني لم أ ما ام  ام علل  الع لف 
علل  المجللرو  الم للمر, يللا اعتقلدت أن ت لل ن ايلله يللاء ثانيلل ,  تل  فللأنَّي الللا: و يام  للام, ثللم 

من  تمر  أصر , و عل  صن تنزي   اا الااء, لتقدم ذفر ا, فما   اا لتقدم ذفر ا اي نل : ي
 ( 56أنزي, و لم تقا: أصر  يه, و ال أنزي عليه")

وعند  ديل النلاب عن نل  ا ل م:   مع ص م اظ, أي عند صجيء الماتدأ ص د اظ, 
" نَّ الماتدأ ايه ص د  ص تان عن  ار  يلاي, استاناء شلاذاظ؛ منَّ هلا ب الللاي  ااي يع  م:

ل ي      مع, يخر : حريي طيداظ اائماظ, النَّ هلا ب الللاي ايله حمير عائد عل  الماتدأ ا
ااعللا فللان المقللد ب, و لل  حللمير عائللد عللل  طيللد, وطيللد صعملل ي الم للد  المجعلل ي صاتللدأ, و نَّمللا 
اللا:  نَّ ص لم اظ  للاي صلن حلمير عائللد علل  الم لد ؛ منَّ التقللدير:   ملع للع ص للم ا, أي 

 ( 57اي لع")صثاتاظ, ا ا ب اللاي ال مير الم ت ن 
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واي   ا المثاي ونل   ست  أوحه صن التأويا: "أ لد ا: أن ي ل ن التقلدير: حلريي طيلداظ 
 ذا فلان اائمللاظ, و لل ا  لل  المشل    عنللد الا للريين. الثللاني: أن ي ل ن التقللدير: حللريي طيللداظ حللريه 

عنله  اائماظ, و  ا ص  ب ام ف , الثالل: أن ي  ن ااعا الم لد  صانيلاظ علن الخالر, فملا أغنل 
ااعا ال هف اي نل : أاائم الزيدان, الرايح: أن ت  ن اللاي صاني  عن الخار لشا  ا يالةر ,  
فما أغن  الةر  عنه, الخاصت: أن ت ل ن الللاي صن ل ي  يالم لد , والد  ل   الخالر  ل ااظ؛ 
محلللا االسلللت ال  فملللا  للل   عنلللد أيلللي عللللي الخالللر الللي اللل ل م: أوي صلللا أاللل ي  نَّلللي أ ملللد اهلل, 

, والتقللدير عنللد : أوي صللا أالل ي  نَّللي أ مللد اهلل ثايللا, وفلل لع ي لل ن التقللدير اللي  لل   يال  للر
الم أل  المشا   لي لا: حلريي طيلداظ اائملاظ ثايلا, ال لادس:أن ي  ن"حلريي" ااعلا يثالا ص لمراظ, 

 (    58وي  ن الم    لتقدير  أوالظ فالم    لتقدير  ثايا ء ر")
(, 51ِ ْن َأَ للٌد ِصللَن اْلُمْشللرِِفيَن اْسللَتَجاَ َ  اَللَأِحْرُ ()وفلل ا عنللد  للديث م عللن ا للله تعللال :)وَ 

ااي يع  م: " نَّما فان الل   واحااظ صح وح د المف ر, نلل : اسلتجا  , الةلا ر؛ منَّ الالرا 
صلللن اإلتيلللان ي للل ا الةلللا ر: تف لللير المقلللد , الللل  أظ رتللله للللم تللللت   لللل  صف لللر؛ منَّ اإلي لللام ثلللم 

التقدير, وصح اإلظ ا  ال  ي ام, والارا صن اإلي ام ثم التف ير,   داث  نَّما فان محا ,التف ير
واح اي النفل س لل لع الما م,...و نَّملا للم يل لم ي ل ن أ لد صاتلدأ و اسلتجا    الر ؛ لعلم لم 

 (61ياالستقراء يا ت اص  ر  الشر  يالفعلي ")
علمي يزيد  ذا   وف ا عند تأويا ا ل م: علمي يزيد ذا صاي, ااي يعض النلاب: "امها:

فان ذا صاي, أو  ذا فان ذا صاي, و    للعلم يه, النَّ أ دت أن تد ا فان, الا: فلان علملي 
يزيد ذا صاي, وي  ن التقدير: علمي يزيد  ذا فان ذا صاي, ثم     )فان( للعلم يه وسد ذا صاي 

, اتقل ي: ي ل ن ص د , النَّ فان امها: علمي يزيد  ذا فان ذا صاي, و أ دت أن تد ا )فلان( 
علمللي يزيللد ذا صللاي, عللل  تقللدير: ي لل ن علمللي  ذا فللان ذا صللاي ويجلل ط أن تقللدم )علمللي( عللل  
)فان(,وتراعه عل  االيتداء وتجعا اي فان حميراظ, اتق ي: علمي يزيد فان ذا صاي, وصتل  اللا 

 (.69  ا أظ رت الخار, ولم تنب اللاي صنايه")
   و ذا نلاب ؟ الاي يع ل م: "االمق ل د يله أأعل :وف ا  عند  ديل النللاب علن ال ل م

اإلن لللا ,...و فأنَّللله ت يلللر يلللالع   منَّللله نقلللص و تخيلللا صلللن النلللاب العلللض و الشلللدب, ا أنَّللله الللاي: 
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أت تقال ن صن امصر صا ايه نقص و شدب..., وذ ب اين  رو  و اين ع ف    ل  أنَّ أع   و ذا 
تف ير صعن , ااي اين  رو : و  ,ذا ناب ناب,  اي, و حعر تقدير سيا يه: أت تقال ن أع   و

منَّ م  ذا استقال   أع  , اقد استقال ا  :أت تقال نه أع  ... ااي اين ع ف   : قيق  التقدير ايه
 (.62امع  ")

وعند  ديث م عن صجيء الفاء للترتيب والتعقيب اقد اعترا عل  اموي يق له تعلال : 
(, ونلل : ت حلأ اا لا وح له ويديله, الللديل 63َاَجاَءَ لا يَْأُسلَنا يَلَياتظلا())وََفْم ِصْن اَلْريََ  َأْ َلْ َناَ لا 

والجلل اب: أنَّ المعنللل : أ دنلللا   رف للا, وأ اد ال حللل ء وعلللل  الثلللاني يق للله تعلللال : )َاَجَعلَلللُه ُغثَلللاءظ 
 (.65(, والج اب: أنَّ التقدير ام ا صدب اجعله غثاء, أو يأنَّ الفاء نايا عن ثم")64َأْ َ ى()

 انةر  ل      التأويرت اي   ا الم حح, و    لااء ظن اي ا ي الشاعر:و 
 ف اَ  أديُا  ت  هاَ  ِصن  لقي         أنَّي  أيُا صرُ  الشيمِ  امدبُ 

 وغير  صن أشعا  ااي يع  م: " وأحيب يأنَّ ذلع صلتما لثرث  أوحه:   
ثللم  لل اا ويقللي , ...,ا: لمللر أن ي لل ن صللن التعليللق يللرم االيتللداء المقللد ب وامهلل -أ للد ا
 التعليق.
أن ي  ن صن اإللااء منَّ الت سط المايب لإللااء لليت الت سلط يلين المعمل لين اقلط, يلا  -الثاني

ت سللط العاصللا اللي ال للرم صقللتض أي للا نعللم اإللاللاء يللين المعملل لين أالل ى والعاصللا  نللا اللد سللاق 
 اإللااء. .., ونةير : صت  ظننا طيدا اائما؟, ايج ط ايه.يأنَّي

أن ي  ن صن اإلعماي عل  أنَّ المفع ي اموي صل و , و   حمير الشأن و امها:   -الثالل
 ( 66وحدته..., فما     اي ا ل م:  نَّ يع طيد صأ  ذ")

وعند  ديث م عن عاصا ظلر  الم لان الي نلل  ال ي العلرب:  ل  صنلي صزحلر ال للب, 
اإلطا , ونل  , ااي يعلض النللاب:  نَّ  ل ا "شلاذ, وصنا  الثريا, وعمرو صني صقعد القايل , وصعقد 

 ذ التقدير:    ص تقر اي صزحلر ال للب, اعاصلله االسلتقرا  , ولليت صملا احتملح صعله الي أهلله, 
 (.67ول  أعما اي صزحر طحر, واي المنا  نا , واي صقعد اعد, لم ي ن شاذا")
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يعلض المللدثين صلن  عند النةلر الي  ل   الم احلح وأصثال لا اليلدَّ صلن تف لير ذللع عنلد
النلاب يأنَّ النل  العريي ايه ن ع صن التل يا يماثا النل  التلل يلي الل ي ظ لر الي الالرب عنلد 
تش ص  ي وأحرايه  صن ترصي   وغير م, أو يقا يله, صملا دالح يعلض المللدثين  لل  ت ايلق تللع 

 ون ترحم  للنةري .النةري  عل  اللا  العريي , ويع  م اام ي حح نةري  تشاي  ا صما يعد  ء ر 

 ص اف الملدثين صن التل يا ونةريته:             
ايما يادو أنَّ الملدثين عل  أ يع  أحرب صن م صن لم يعتِن ي    النةريل  , وصلن م صلن 
 للاوي ت ايق للا عللل  اللالل  العرييلل , وصللن م صللن ترحم للا, وصللن م صللن  للاوي وحللح نةريلل  تل يليلل  

يل ل ا ح لداظ صلا الي سلايا  د لاي  ل   النةريل  للعرييل  وطاق  لا للعريي , وصا ي م الاللل  نلا صلن 
 يش ا أو يآ ر.

وال يلد صلن وحلح هل  ب صا ل   علن  ل   النةريل  االا الللديل علن الل ين طاق  لا, أو 
عدل  ا, والد وحلعا  ل   النةريل  لإلحايل  علن ال لذاي: "صلا  لي ال سليل  التلي يم ن لا أن تنلت  

التي يم ن ا أن تقدم تف يراظ صناسلااظ لانيل   ل   المجم عل  صلن     المجم ع ؟ أو صا  ي النةري  
 (   68المق الت؟")

و لل   النةريلل  صللرت يللأط ا  عللدب, ول للا عللدد فايللر صللن القلل انين أو الم  نللات تن لل ي 
 تلا أ يع  أنما :

اللل انين الترفيلللب امساسلللي, أو اللل انين الترفيلللب الالللاطني و لللي اللل انين تجريديللل  ذات هلللاا   -9
 ل ا أن اع.شم لي , و 

 ا انين صفرداتيه و ي التي ت ف صفردات اللا  صن  يل المان  والمعن .    -2
 ا انين تل يلي  و  ي التي يم ن ي ا تل يا الترافيب الااطني   ل  ترافيب س لي . -3
ا انين ص  ايمي  ه تي  و ي التلي ت ل   ال لملات الي الترفيلب الن لائي الةلا ر صلن النا يل   -4

 (61ال  تي .)
ويتعلللللق يعللللض الملللللدثين يقلللل انين الترفيللللب امساسللللي أو الم لللل ن امساسللللي والللل انين 

 التل يا غالاا, و  نا  ا اعد تنةم     الق انين,  ي:
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 1المرفب االسمي + المرفب الفعلي   ←الجمل      -9
 1الفعا + المرفب االسمي    ←المرفب الفعلي  -2
 حمح(.صرفب اسمي )صفرد( أو)  ←المرفب االسمي  -3
 أداب تعريف + اسم.   ←صرفب اسمي صفرد  -4
 أداب تعريف + اسم + عرص  الجمح. ←صرفب اسمي )حمح(   -5
 اي ←أداب تعريف  -6
 فتاب...(.   -ياب   -فرب    -االسم ) حا  -7
 اعا ص اعد + الفعا ←الفعا  -8
 الفعا )حرب , أ  , أفا, اتب...( -1

 ((…ing+ be يعض الل اهق و ي اي اإلنجليزي  -91
 ص ا ع, صاا... ←طصن الفعا  -99
 (71هيغ الفعا أي أوطان الفعا.) -92

وال شللع اللي أنَّلله ي حللد عراللات صتشللاي   يللين الم  نللات ام يعلل  ال للايق , فمللا تعتمللد 
نةريلل  التل يللا عللل  الق اعللد االثنتللي عشللرب اللي تل يللا الانيلل  العميقلل   للل  ينيلل  سلل لي  ظللا رب, 

 لل ا االتجللا  و للاول ا صللا اسللت اع ا تقللديم الجديللد لد اسلل  اللالل  العرييلل  والملللدث ن نشلل  ا اللي 
و ي للل ا يلللين أط ا  لللا أو صر لتي لللا ال لللايقتين يالمر لللل  الثالثللل  وطاقللل ا علللل  العرييللل  ظللل ا ر  للل   

(, والد تللدث تش ص ل ي 79المر ل  صن ا: الترتيب , الل   , الزيادب , التاعيل  اإل لري...)
 (72قييد تن ع أنةم  الق اعد)عن ا عندصا تلدث عن ت

 نماذج صن ت ايق نةري  التل يا عل  العريي : 
ساق أنَّ الالل ي تم يما ادصله المللدث ن صلن ت ايلق أو تعلديا ل ل   النةريل , االتجلا  

 اموي صزج يين النةري  و ا اعد العريي , وي فر  نا صثاالن ل  ا االتجا  لعدم اإلطال :
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  الفاعا( والد  لاوي اللدفت   صلمل د عالد ال لرم شلر  اللدين أن  ي )حمل -الملاول  امول 
نةريلل  التل يللا عللل  حمللل  الفاعا)الجمللل  الفعليلل ( ويللرى أنَّ  لل   الت للمي  ت للمي  سلليا يه  ي اللق

ويقلل ي:  نَّلله اللدم  لل ا الالللل صللن  للري طاويتللي )ال للم( و)ال يللف( وا للد يللاموي عللدد فلمللات 
 (73علي ا عناهر الجمل ) الجمل  ويالثاني ال ريق  التي تأتي

 واد اعتمد عل  عشرين ص  للاظ ل ي يللا الجمل  الفعلي , يم ن أن تلخص:
 ال م: يق د يه عدد عناهر الترفيب صرفااظ أو حمل .

 ال يف: صا س ى صا ساق فالترفيب والدالل  وال ر  واإلعراب.
 العن ر الفعلي: الفعا وصا يشا ه.

 العن ر االسمي: العن ر الثاني الرئي ي اي الجمل  س اء أفان صرا عاظ أو صن  ياظ أو صجرو اظ.
 الفاعا: صا ي لاه الفعا وصا يشا ه لفةا وصعن  أو صعن  اقط.

 المفع ي المرا ع: نائب الفاعا ا   صفع ي اي المعن .
  ليه( ااعا. حمل  الفاعا: الم  ن  صن عن ر اعلي)ص ند( يعد  عن ر اسمي, )ص ند

 حمل  الماتدأ: صا ي اق ايه العن ر االسمي العن ر الفعلي.
 المرفب االسمي: اسمان أو أفثر يين ما عرا  صا غير عرا  اإلسناد.

المرفللب الليللادي: المشللتقات و الم للد   ذا أحلليفا  للل  صعم الت مللا, اةللا ر الترفيللب االسللمي  
 وياطنه الفعلي .

 ا اسمي أو اعلي وياطن ا غير ذلع.الجمل  الملايدب: صا ظا ر  
 الترفيب امساسي: صا ت  ن صن اعا+ااعا أو اعا + ااعا + صفع ي.

 الترفيب امهلي:    امساسي.
 الترفيب المل ي:    امهلي يعد تل يله ي ريق  صا صن طر  التل يا واد يل ي عن صل ي.

 ال   : ال رم ال ي ي  ي يدا له فرصاظ ء ر.
 م ال ي ين  ي يدا ا س  .الن اب: ال ر
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 الترفيب المفترا:    الن اب التي يفترا أنَّ ا يدا ا ال    ا   أهلي صفترا.
 الترفيب الم اطي: ترفيب غير ص تعما ل نه اي ا ب ترفيب ص تعما.

 الترفيب الاديا: ترفيب ص تعما اي ا ب ترفيب ء ر ص تعا.
 (74غراء.)المفع ي صنه: االسم المن  ب عل  التل ير أو اإل 

ثللم تلللدث عللن أا للام ال للرم وشلل ل ا ووظيفت للا وصعنا للا, ثللم عللن التعريللف والتن يللر 
(, ثم عناهر الترفيب امهلي ونماذحه ال ت  ثم عن الترفيب المل ي 75والترفيب واإلاراد...)

 (76..).والفعا وتق يمه
اقد ا م وتة ر عند  ا رب التل يا عندصا نرا  يللا حمل  نل : علما النفا  داء, 

الجمل   ل  حملتين: حمل  ال   )علما(, وحمل  الن اب)النفا  داء(, ثلم الاي: الجملل  المرفال  
(, فما ية ر ذلع عندصا ذفر أها الجملل : شل  د  حلا 77يعد الت مين: علما النفا  داء )

 (78اي ال لراء,   : شا دت  حرظ اي ال لراء)
 , ا  ب  ل  أنَّ سيا يه يل ي: اي ا عاد اهلل اائماظ    واي تلليا المثاي: اي ا عاد اهلل اائماظ   

  ار+ صاتدأ +  اي
  ل : استقر عاد اهلل اائما  

 (71اعا + ااعا +  اي)
ويلل  ب  للل  أنَّ اللللاي المفللرد اللي نللل :   للر صلمللد حللا  اظ, فانللا حمللل  اسللمي : 

 (81ليد ا صن ا"))صلمد حا ع(,"وفأنَّ الجمل  الفعلي  تل ى يدا ل ا حمل  اسمي  ي  ا ت  
أصَّا حمل  نل : أ علم القاحي الم نب ال د  نااعا,النَّ ا صل ل  عن أها صل ي عن 
أهللا ء للر ا للي تت لل ن صن:حمللل  ال لل  )علم الملل نب(, وحمللل  النلل اب: )ال للد  نللااح( حمللل  

)أعللم  :)عللم المل نب ال لد  نااعلاظ( ثلم حملل  صرفال  صل لل  علن حملل  صرفال  :صرفا  يالت لمين
 ( 89احي الم نب ال د  نااعاظ()الق
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ا   يلاوي  يجاد الان  امساسي  التي تل للا عن لا الانل  الةلا رب الملف ظل  صلا وسلعه 
ذلللع واللد حمللح ء  اء النلللاب القللدصاء ص للتعيناظ ي للا ي ثللرب  تلل  يخيللا للقللا   أنَّ ال تللاب نللل  

 .اديم, ل ن ا رب التل ي يادي  ظا رب ايه للمتأصا اي فثير صن امصثل 
 لاوي اللدفت    ليلا عملايرب ت ايلق النةريل  علل  يعلض امسلاليب النل يل  الي   -الملاول  الثاني 

فتايللله )التلليلللا اللاللل ي( والللد يلللدأ يلللاعض الرصللل ط والم للل للات التلللي سلللتخدم تلليلللله ل للل   
عن للر نفللي, ا: حللمير, م: صاتللدأ, ف:  اللر,  : اعللا, اللا: ااعللا, صللف: :امسللاليب صن للا:  
النلل اب ا الجمللل  الت ليديلل  ا الجمللل  امهللاا الجمللل  المنتجلل , الاللذ ب ا  صفعلل ي يلله, الجمللل 

 الفعا اي الجمل  الفعلي , والماتدأ اي الجمل  االسمي . 
 الجمل  التل يلي  ا الجمل  الت ليدي  ا عن ر صن عناهر التل يا

 ا المعن  العميق                 
 ليا المعن  المق  د أو الدال                 

 (82ش: اإلطا  ال لي للجمل  ا لرستارا  ال اصا...)
ويمللر ت للنيف الجمللل  يمللر لتين: اموللل : أن ت للنف  الجمللل  يل للب ان ااا للا عللل  
التعريللف اللل ي وحللد عنللد ايللن يعي )أنَّ للا اللللد امدنلل  صللن ال لمللات التللي تلمللا صعنلل  يل للن 

ن صن عدد صن ال لمات ياير نقص ال   ت عليه(, ات  ن حمل  ت ليدي  ويق د ي ا: التي تت   
 أو طيادب ول ا نماذج أ و أطر  ي:

 اسم صعرا  +  ن رب ا ص ند  ليه + ص ند
 ا صاتدأ +  ار                     

 شاه حمل  )ظراي  أو حا  وصجرو (+ اسم ن رب ا ص ند + ص ند  ليه
 ا   ار + صاتدأ                                                 

 اعا الطم + اسم ا اعا + ااعا.
اعا صتعد + اسم صرا ع)أو صا ي د ص د  ظا را, أو صقلد ا( + اسلم صن ل ب + اسلم 

 (.3( أو)2(أو)9صن  ب...ا اعا + ااعا + صفع ي يه)
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 اعا صتعد + حمير+ اسم صرا ع ا اعا+ صفع ي يه + ااعا.
عليللله أن يلللل ي   للل   حملللا أهللللي  , اللللذا أ اد المرسلللا أن يايلللر  لللدا ا امهللللي اللللنَّ 

الجمل  صن     النماذج أو امطلر  لل  نمل ذج ء لر ويلتم ذللع ي اسل   أ لد العناهلر: الترتيلب, 
 الزيادب, الل  , اللرف  اإلعرايي , التنايم.

أصَّللا المر للل  الثانيلل  الللنَّ الجمللل  تأ لل  اسللم ا الثايللا اللي االسللمي  أو الفعليلل  اللي  للاي 
ل : علي  احر, اسمي  ت ليديل , أصَّلا الجملل :   لر عللي, وح د ا اي صر ل  ت ليدي , اجمل  ن

 اجمل  ت ليدي  اعلي ؛ منَّ ا تت  ن صن اللد امدن  إلع اء صعن  يل ن ال   ت عليه.
أصَّا حمل  نلل : فلان عللي صجت لدا, اجملل  تل يليل  اسلمي , حاء لا التل يلا صلن طيلادب 

منَّ الفاعللا يذفللد, و ذلللع يتقديملله, )فللان(, والجمللل  نللل : طيللد   للر, حمللا اعليلل  تل يليلل ؛ 
 ( 83..).و حما   اي الفعا

و  لل ا ا للا طيللادب أو نقللص و تقللديم أو تللأ ير عللن الانيلل  امساسللي  أو امهللا يعللد  
تل ير, وعل  ذللع  للا يعلض امسلاليب فالت فيلد, والنفلي اللال ي, واالسلتف ام, وال يخفل  أنَّ 

ج أفثلر صلن نملاذج اللدفت    ليلا الي التلليلا و الدفت   صلمل د عالد ال لرم الد اسلتخدم نملاذ 
فملا أنَّله   , ليا اعرا لاعض امساليب فما سلاق 1ذلع منَّه عرا للجما العريي  يرصت ا, أصَّا د

 استخدم الرسم الشجري اي التلليا. 
أصَّا االستف ام اجمل  نل : أي رم طيد  الداظ؟, أهل ا أو ت لدت صن الجمل : ي رم طيد 

طيد ي رم  اللداظ, ثلم أ اد الملت لم  :تل لا يعن ر صن عناهر التل يا )الترتيب(  ل  الداظ, ثم 
أن ي للللتف م لاللللرا صللللا اأد للللا عن للللرا ء للللر )الزيللللادب( اللللزاد ال مللللزب اأهللللالا: أطيللللد ي للللرم 

(  (84 الداظ؟ظ
اقد استخدم عن لرين صلن عناهلر التل يلا لديله )الترتيلب(  يلل الدم )طيلد( و أهلاب 

و  ,و عن ر )الزيادب(  يل حلب  مزب االستف ام لت اب ي ل   ال ل  ب ,صاتدأ, و أحمر الفاعا
 (85اد شرم ذلع عل  الراسم الشجري )

 1و   ا تايح صح االستف ام و أدواته اللرو  و امسماء
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َم ِلْلَعِايللِد() ( الللنَّ 86أصَّللا النفللي, اقللد  لللا اهيلل  صللن ا للله تعللال : )َوَأنَّ اللَّللَه لَللْيَت ِيةَللرَّ
 ليللدي:  لل  ظللرم, ثللم يعن للر التل يللا )الزيللادب( أد للا أداب النفللي )للليت( اأهللالا: أهللل ا الت

للليت  لل  ظللرم, ويعن للر الللل   تللم  لل   الم للند  ليلله اأهللالا: للليت ظرصللاظ, ثللم أحلليفا 
 (87ثم الااء لت فيد الخار المنفي) ,)للعايد( للتلديد, و التخ يص

ي الجملل  االسلمي  و الفعليل  ثم تلدث عن يااي أدوات النفي صن  رو  و أسماء لنف
 1ص تخدصا الرسم الشجري 

اُللللْا ِ نَّ اْلَمللللْ َت الَّللللِ ي َتِفللللرنوَن ِصْنللللُه اَِلنَّللللُه )أصَّللللا الت فيللللد, اجمللللل  فمللللا اللللي ا للللله تعللللال :
( النَّ د ل ي الفلاء الي الخالر يلتلاج  لل  تاريلر, والد ذ لب النللاب  لل  أنَّ االسلم 88ُصَرِايُ ْم()

و لل  يللرى أنَّ الفللاء  نللا ل للا دو  اللي المانلل  ال  ,اللر  للرج اللي ذلللع وهللف ياالسللم الم هلل ي
ثللم حللاءت اللل ي  ,الملل ت صراللي م :ا للي  ايللط يللريط يللين  فنللي الجمللل  وأهللا الجمللل  ,المعنلل 

و الد ا تلاج الم هل ي  ,هف  االسلم, و  ملا فال لمل  ال ا لدب لللترطم يلين ال لف  و الم هل  
و ا تاج الخار  ل  ت فيد اأهاب  نَّه صراي م اجاءت الفاء   ل  حمل  ال ل   إلطال  اإلي ام صنه,

 اي لللا يلللين الخالللر و االسلللم الم هللل    يالم هللل ي, الللل ي أ للل  نملللط الجملللل  ال لللارى:  للل  
 صراي م, و يللا الجمل  يأنَّ أهل ا: 

  نَّ الم ت ال ي تفرون صنه    صراي م              
 نه  نَّه صراي م          نَّ الم ت ال ي تفرون ص              
  نَّ الم ت ال ي تفرون صنه     نَّه صراي م                 

(, واد حمح فلا صلا 81اعن ر التل يا الزيادب اد سي ر عل      الجمل  و أشاا  ا)
يم ن أن ي  ن ايه ن ع صن ت فيد فأسل ب الملدم والل م واالشلتااي والمفعل ي الم للق,  اشلداظ 

   التي تار  صا يق له ويعتمد علي ا. اه اء النل ي
أصَّا االتجا  الثاني:  اوي أهلايه أن ي ع ا نةري  صعدلل  تناسلب العرييل  اي تفل  أي لا 

 يملاولتين لعدم اإلطال  واالست راد؛ منَّه ليت صن  د  الالل استق اء ذلع.
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م 9171صلاول  اللدفت   صلملد عللي الخل لي و ل  يللل نشلر علام  -المل ل  امول 
ياإلنجليزي  ثم ترحمه ينف ه, واد ااي:  نَّ علم النل  اد ءن "اموان لينم   ل ا العللم وال نقل ي 
ليتاير ولقد  اولنلا الي  ل ا ال تلاب أن نع لي  ل ا العللم نةلرب صختلفل   لل  طايعل  ترافيلب اللال  

و ياللال   وعراات ا يع  ا ياعض     ايما أعللم أوي صلاولل  ل حلح ا اعلد تل يليل  للال  العرييل 
( ا داه صن   ا ال تاب أن يقدم للعريي  نةري  تل يلي  عريي  الااظ واالااظ ل ي تن ض 11العريي ")

 العريي  وتت ا يللقات الالل اللا ي اي العالم المتل ر.
وللليت صللن  للد   لل ا الالللل د اسلل  ال تللاب  نَّمللا التعللر  عللل   لل   النةريلل  العرييلل  

 ليا اللا ي اي ا وا انينه؛ ل ا ا    ا رب صا    عن ا.الجديدب فما ااي, ووسائا التل
اللللد اللللام د. صلمللللد علللللي يجمللللح يعللللض امصثللللل  يليللللل تمثللللا حميللللح أنمللللا  الجمللللا 
والمفردات اي العريي , ثم يختا  ل ا الفرحي  اللا ي  التل يلي   يليل تناسب العريي , ثلم وحلح 

ثلم يانلي ال انين التل يلا التلي تللزم  الترفيب الالاطني ل لا حملل  الي حل ء الفرحلي  المختلا ب ل لا
لتل يا الترافيب الااطني   ل  ظا ري  ثم يق م يفلص ففاءب     الق انين للتأفد صن اد ت ا عل  

 (19وهف اللا  العريي )
وي فر أنَّه ا تا  ارحي  الم   و أد ا علي ا يعض التعديرت لتناسب العريي ؛ منَّه  ذا 

ج  ل  ا انين أ رى اي الم تقاا؛ ل ا اام يتعديا يع  ا وال يد لم تد ا     التعديرت سيلتا 
صن الترفيز عل  ا انين الترفيب امساسي  ت  ال يثقا الالل, واد ا تا   م   ا انين أساسي  

 (:9يا ت ا   ي: اان ن أساسي)
 + ص اعد + ح  ر(صشروطي ) ←الجمل  

ملل  ت لاوي أو تعل ا يملا واد عر  يعض الم  للات والرص ط, ال  م يعنلي أنَّ الج
   اي الجانب اه ر صن ال  م, الق سان تعني أنَّ حم صا يين ما ا تيا ي, ص اعد: تعني أاعاي 

 أ رى اي الجمل , ح  ر: يدي عل  هلب الجمل  ير  حااات أ رى.
 (2اان ن أساسي ) :

 نفي()الروايط الخا حي , ظرو  الزصان, أدوات االستف ام , أدوات ال ←المشروطي   
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ويم للن ا تيللا  وا للد أو أفثللر صمللا يللين الق سللين, الللروايط الخا حيلل  يق للد ي للا نللل : 
 ...ول  ا, يناء عل  ذلع, يناء عل  صا تقدم

 (3اان ن أساسي ) : 
 اعا +)صل  ( + صفع ي غير صااشر+ )ص ان( + أداب + ااعا          ←الج  ر 

 شر فالمفع ي امويالمل      صل   الترفيز اي الجمل , صفع ي غير صاا
 (4اان ن أساسي ) :     

 العاا ب االسمي  ←)صل  , صفع ي غير صااشر, ص ان, أداب, ااعا( 
 صا يين الق سين يم ن تع ي ه يالعاا ب االسمي 

 (5اان ن أساسي ) :    
  ر  حر + )صعر ( + )حمل ( + اسم ←العاا ب االسمي  

)اعا(  ل  اعلي ؛ منَّ ا أشلما ا لي تشلما واد أحرى تعدير عل  القان ن الثالل ااير 
ال هللف, واللي الخللاصت غيللر )اسللم( ووحللح حمللل , االجمللل  ت للف االسللم وعليلله ي لل ن القللان ن 

 الثالل: 
عاللا ب اعليلل  + )صلللل  ( + )صفعلل ي غيللر صااشللر( + )ص لللان( + )أداب( +  ←الجلل  ر

 ااعا
 والقان ن الخاصت:

 (12 ()حا + )صعر (  اسم + )حمل ←العاا ب االسمي  
صن     القل انين الخم ل  اشلتق سلتاظ وثرثلين اان نلا للتل يلا, والد طالق  ل   القل انين 
عل  يعض الجما اي العريي  ص تفي ا يشرم صا يلدث اجمل  نل : انق ح اللاا, تلتاج  ل  

 اان ن: 
 ص اعد +  اعلي  +  صل   ←حمل  
 ص اعد + اعلي  + )حا + صعر  + اسم( ←      
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 نق ح + اي +  ااا   ←      
 )    حا  الفاعا أو الماتدأ( :(9يالقان ن التل يلي)

 . + اي +  اا:انق ح + ←      
 (: )ت ااق الفعلي  و االسمي (3يالقان ن التل يلي)

 . + اي +  اا:انق ح+ ←      
 )اان ن اللرفات( :(96يالقان ن التل يلي)

 . + اي +  اا:انق ح+ ←      
 ال  تي :يقان ن الم  ايمي  
 (13انق ح اللاُا )

 و   ا يللا فثيرا صن حما العريي  ي    الق انين وغير ا.   
م, و داله صلن  ل ا 9182فتلاب اللدفت   صيشلاي طفريلا والد نشلر  -أصَّا الملاول  الثانيل 

العما " ت طيلد ثقاال  أل لني  عرييل  ذاتيل  تعلال  صشل رت لاتنلا ي لا صلا ت ر له صلن أيعلاد نف لي  
 (14اال د  ام ير  نَّما    حعا امل ني  يعدا صن أيعاد الف ر العريي")وصجتمعي , 

و ل  يعتمللد علل  ثرثلل  ص  نللات  لي: الف ن للل حي, الللداللي, الترفيالي, و  للي ص  نللات 
 (15نةري  التل يا فما ساق عدا ص  ن ا انين التل يا)

ت صلن  يلل وا م الم  ن الف ن ل حي  ل :المعجم ال ي يت  ن صن الئلل  الم  ايملا
 (16اللللتلفظ ي لللا والق اعلللد الف ن ل حيللل  التلللي تتنلللاوي التايلللرات ال ا ئللل  علللل  المق لللح ال للل تي)

أصَّللا الم لل ن الللداللي اق للمه  للل : المعجللم اللالل ي صللن النا يلل  الدالليلل  و نللا يالللل اللي        
مفللردات المشلير الللداللي لل لملل , وا اعللد اإلسلقا  التللي تقلل م يتعللداد القلراءات الم للندب  للل  ال

 ( 17الجمل  المختلف  و يت حيل ا)
أصَّللا الم لل ن الترفياللي ايت لل ن صللن الم لل ن امساسللي والم لل ن التللل يلي و لل  الم لل ن 
امساسللي أي للا اللي الق اعللد الت ليديلل  والتل يليلل  ي لللد  لل ا الم لل ن صجم علل  ينلل  ترفيايلل  غيللر 
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صجم عل  ا اعلد ينلاء أو ا اعلد (, أصَّا الم ل ن امساسلي صلن الترفيالي ايلتل ي علل  18صتنا ي  )
الت لل ين وعللل  صعجللم يشللتما عللل  المللدا ا المعجميلل  وينللد ج تلتلله صجم علل  ا اعللد الت لل ين 

 عل  النل  اهتي:
  فن اإلسناد +  فن الت مل  اسمي  ←حمل  

  فن اعلي +  فن اسمي +  فن اسمي +  فن  راي ←ثم:  فن اإلسناد 
 سمي فن  راي +  فن ا ←ثم:  فن  الت مل  
 طصن + اعا  ←ثم:      فن اعلي 
 تعريف + اسم ←ثم:     فن اسمي 

 (11 ر  حر +  فن اسمي ) ← فن  راي   :ثم
أصَّا الم  ن التل يلي صنه ايت من التل يرت ا   ا انين صتشعا  يادي فا صن ا صشيراظ 

و للل   (, 911 فنيلللاظ يمشلللير  فنلللي ء لللر وتلللد س العرالللات القائمللل  يلللين الجملللا والتلللل يرت)
 التل يرت تتن ع صن  يل التايرات التي تق م ي ا عل  المشير الرفني صن ا:

 اإليداي: و    يداي ص اح  فن صن ام فان فما اي المثاي:  -9
 ساار ي سف  ل  ييروت  اي ال ن  الماحي 
 اي ال ن  الماحي  ساار ي سف  ل  ييروت

 الت سح و   طيادب  فن صن صذلفات الجمل , نل : -2
 عل  النل  اهتي: ,9ت سيح ب 2, ب 2أ + ب ← 9+ بأ

 علما شيئاظ 
 علما أنَّ طيداظ ساار

 حمل  )أنَّ طيداظ ساار( ت سيح فلم  )شيئاظ(
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 للا  ال لم : يقل م التل يلا يللللا  سلم  صلن سلمات صذللف صعلين يمذللف ء لر, فملا الي  -3
يال هللف فللريم, وفلل لع  نلل : الللرحرن فريمللان, اأهللل ا: الللرحرن فللريم, األلقللا سللم  المثنلل 

 الجمح.
 الجمح: يق م التل يا يزيادب عن ر المشير الرفن الدا ا اي صجاي  حرائه, نل :-4

 أفا الرحا التفا  , و: التفا   أفل ا الرحا. 
 افي الجمل  الثاني  نقا عن ر )التفا  (, ثم أحيف عن ر)ال مير( يالفعا.       

ر الرفني ال ي يد ا حمن صجلاي  حرائله, فملا الل  : أي     عن ر صن عناهر المشي-5
اي المثاي: اتا الرحا, ا ي صل ل  صن: اتا) ن ان( الرحا, وصلا يلين الق سلين شليء الاد  علل  

 (919القتا, نل :  ن ان,...)
واد ادم ل    العما ياللديل عن ال فاي  اللا ي , وامداء ال رصلي , ثلم نمل  ال فلا 

عنه تش ص ل ي وغيلر , انةريتله فل لع تنالح صلن د اسل  سلل   اللا ي  ل  غير ذلع صما تلدث 
اللالل  اللي عقللا اإلن للان, أي صللا يللدو  اللي عقللله عنللدصا يريللد   للراج  صللا يللدو  اللي ذ نلله , وفيللف 
تتعاحد صفردات اللا  صح الق اعد النل ي  الي  ظ لا   ل ا التف يلر صلن دا لا عقلا اإلن لان  لل  

 الةا ر لل اصح أو القا  .
صللن اإلشللا ب  للل  أنَّ النةريلل  التل يليلل  لي للا ا اعللد تعليميلل  , يللا  للي  فمللا أنَّلله اليللدَّ 

ا اعد لا ي  اي ح  ر ا ل ن يم لن تلداول ا الي الجاصعلات والملدا س, فملا أنَّ لا ال تتفل   علل  
الق اعللد التقليديلل  اللي فللا الةللرو  وفللا المقاهللد وال ت حللد طريقلل  صلللددب الفتشللا  الق اعللد 

 (912نَّ الاا ل ي تفيد صن اللدس والتخمين والمعرا  ال ايق )التل يلي  للا  صا  يل  
فما أنَّ النةري  امل ني  تتعاصا صلح المن لق ا لي ت لتعما ا لايا  علل  هلعيد الملن   

(,   ا ا رظ عن سيا الم  للات والرص ط التي ت تخدم 913لمت لاات يناء النةري  امل ني )
 ا اعد التل يا.ل ياغ  ا اعد ت  ين الاني  امساسي , و 
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اللي الاالللب أنَّ  لل   الملاوللل  ال تختلللف فثيللراظ عللن ال للايق , ا ر مللا  للاوي تعريللب 
 نةري  التل يا أو صا دا    ل ا صن ااتراحات وتعديا, والق د صن ما  ثراء ا اعد اللال  العرييل 

 واح رع ا يدو  اي الل ا ب العالمي ,  ت  ال تتخلف عن غير ا صن لاات العالم.
ء عل  صا ساق يم ن الق ي  نَّ  نلا  ارالاظ واحللاظ يلين الف لر العريلي والف لر الاريلي ينا

الللي نةلللرت م للتل يلللا ص ملللا  لللاوي المقريللل ن التقريلللب, ا نلللا  ا لللتر  الللي المن للللق امساسلللي 
للف لللرين االتل يلللا الللي العرييللل  فلللان نايعلللاظ صلللن نةريللل  العاصلللا التلللي تللللااظ علللل  أ فلللان الجملللل  

أصَّا النةري  الاريي  ا انا تناح صن استق اء سل   العقا عند  ظ ا  صا يدو  وصعم الت العاصا. 
 ايه و يراط  لل اصح. 
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 أهم النتائج:

 التأويا وسيل  صن وسائا وه ي النلاب لنم ذج القاعدب اي النل  العريي.
 النل  العريي يلما اي طياته ا ر التل يا.
 ا. نا  أصثل  صتعددب ااي النلاب يالتل يا اي 

   ا التل يا فان نايعا صن ا تياج النلاب لرد صا  رج عن القاعدب  لي ا ي   ب أو أ رى.
 التل يا اي النل  العريي فان ص مرظ لنةري  العاصا وال ا اعد له أو ا انين.

التل يا اي الارب فان نايعلاظ صلن ت ل   ال لل   اللال ي للدى الفلرد صنل  ال ف لل , ا ل  نلات  علن 
  ير اإلن ان  ت  يخرحه لل اصح صن ذ نه.تتاح صرا ا تف

 التل يا اي الارب نةري  فاصل  وليت ص مرظ لنةري .

 التل يا اي الارب أي اظ له ا اعد وا انين  اه  يه.
 للاوي علمللاء النللل  العريللي الملللدث ن  ثللراء  يت ايللق نةريلل  التل يللا أو تعريا للا, و د للاي يعللض 

 ينةري  حديدب.التعديرت التي تناسب العريي  لراد ا 
 يعض النلاب العرب الملدثين  اوي تايير     النةري  ح  ياظ يليل ت  ن عريي .

 يعتر  يعض النلاب يأنَّ     النةري  ال تناسب العملي  التعليمي  فثيراظ صقا ن  يالنل  التقليدي.
 عيد. تق م النةري  التل يلي  ي هف اللا  ليت فالنل  التقليدي النَّه صعيا ي  ل   د ي
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 امش البحث ومراجعهوه

اإلغلللراب الللي حلللدي اإلعلللراب, , تلقيلللق سلللعيد اماالللاني, ص اعللل   ,الارفلللات  أيللل ,امنالللا ي -9
ميي الارفلللات ,, لملللح امدلللل 45م,)الرسلللال  امولللل (ص9175 دصشلللق, الجاصعللل  ال للل  ي ,

 89والملقق نف ه والم اع  والتا ي )الرسال  الثاني (,ص
, وعللد  ال حلله الرايللح صللن أوحلله االعتللراا عللل  المللتن 41ص اإلغللراب اللي حللدي اإلعللراب-2

 المنق ي.
العللين, للخليللا ايللن أ مللد, تلقيللق د.ص للدي المخزوصللي ود. يللرا يم ال للاصرائي,دا  ال للري, -3

 ييروت, ب ت)أوي(
أيلل  عايلللدب صعمر,صجللاط القرءن,تلقيلللق د.صلملللد اللذاد سلللزفين, صذس لل  الرسلللال ,  ييلللروت,  -4

 86 9م 9189
 )أوي(. ,ب ت ,ييروت ,دا  الف ر ,ل ان العرب ,اين صنة   ,الم ري -5
 العين )  ي(-6
 الل ان)  ي(-7
م 9173أي  الم ا م, دفت   عل , أه ي التف ير النل ي, صنش  ات الجاصعل  الليايل ,ليايا, -8

 .262ص 
 .975أي  الم ا م, دفت   عل , تق يم الف ر النل ي, دا  الثقاا , ييروت, ب ت ص -1

م, 9181القا رب  ,عالم ال تب ,أه ي النل  العريي اي نةر النلاب ,دفت   صلمد ,دعي -91
 .957ص

ال ي طي, حري الدين, االاترام, تلقيق صلمد الشااعي, دا  ال تب العلميل , ييلروت,   -99
 .47م, ص9118

 ,ص لر ,الخ ائص, تلقيق صلملد عللي النجلا , ال يئل  العاصل  لل تلاب ,اين حني, عثمان -92
 92 2م 9111
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دا    يللاء العللل م,  ,تلقيللق صلمللد عللز الللدين ال للعيدي ,المف للا ,صلملل د ,الزصخشللري -93
 .85م ص9111ييروت, 

 75 2القا رب, ب ت  ,شرم المف ا, ص تا  المتناي ,اين يعي , ص اق -94
 .64م ص9112  ,القا رب ,  ان,دفت   تمام, اللا  يين المعيا ي  وال هفي ,دا  الثقاا  -95
 .941م,ص9182 ,القا رب ,ال يئ  الم ري  لل تاب ,امه ي ,دفت   تمام ,  ان -96
 .96نف ه ص -97
 .969أه ي النل  العريي اي نةر النلاب ص -98
 .962نف ه ص -91
 .958دفت   تمام ص ,امه ي,   ان -21
 .963أه ي النل  العريي اي نةر النلاب ص -29
 362 2الخ ائص, الين حني, عثمان  -22
 نفت المرحح وال فل .-23
 363 2نف ه   -24
امنالا ي, عالد اللر من, اإلن للا  الي ص لائا الخلر , تلقيللق صلملد صللي الللدين, دا   -25

 81 9  ياء التراث, ص ر, ب ت 
 .27م  ص9181شر  الدين, د.صلم د, حمل  الفاعا, ب ن, ب م, -26
 .31م, ص9116رب,  ماس ,د. صلمد, يناء الجمل  العريي , دا  الشرو , القا  -27
 .948م, ص2111  ان, د. تمام, الخره  النل ي , عالم ال تب, القا رب,  -28
 362 2الخ ائص, الين حني, عثمان  -21
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هللد  امااحللا,عاد القللاد ,تلقيق ي جللا الاي للا ,الم اي يللالنل  ال  اي,صجللل  صجمللح  -31
 وال للللللللاان,علي,  اشللللللللي  561, ص24م, صجلللللللللد 9141اللالللللللل  ال لللللللل  ي, دصشللللللللق,

 69 2ال اان,ص تا  اإليمان,المن   ب, ب ت 
 ,أوحب الم لالع  للي ألفيل  ايلن صاللع, تلقيلق صلملد عالد اللميلد ,عاد اهلل ,اين  شام -39

 87 9ب ت,   ,ييروت ,دا  الف ر
-84م ص9147ال للللعيدي,د.عاد المتعللللاي,النل  الجديللللد,دا  الف للللر العريي,القللللا رب,-32

991. 
م املفيلل , تلقيللق صلمللد صلللي الللدين, الم تالل  الع للري , ايللن عقيللا, عاللد الللر من, شللر  -33

 311 9هيدا, ييروت 
       36س  ب الزصر ءي : -34
 74س  ب الاقرب ءي : -35
 312 2الخ ائص, الين حني, عثمان  -36
 384 2نف ه  -37
 .913,914 2 اشي  ال اان  -38
   984س  ب الاقرب ءي : -31
   987س  ب الاقرب ءي : -41
 437 2 ائص, الين حني, عثمان الخ -49
 28س  ب ال  ف ءي :  -42
صاني اللايب عن فتب امعا يب, تلقيق صلمد صلي الدين, الم تا   ,عاد اهلل,اين  شام -43

انتشلا ات أاتلات,  ,صلم د, ال شلا ,و الزصخشلري 719 2م 9119الع ري , ييروت,
 يمعنا  489 2ت ران, ب ت  
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م 9111التل يليلل  الي النللل  العريي,الخللانجي, القللا رب,  ماسل , د. صلمللد,صن امنمللا  -44
 .99ص 

 18,11 9الخ ائص, الين حني, عثمان  -45
سلليا يه, أيلل  يشللر عمللرو, ال تللاب, تلقيللق عاللد ال للرم  للا ون, ال يئلل  العاصلل  لل تللاب,  -46

 59 3,  59,53,495,997,958,294,267,281,289 9م 9173ص ر, 
 حمل  الفاعا, ص )د( -47
ر  اللللللدين, د.صلمللللل د, اإلعلللللراب والترفيلللللب يلللللين الشللللل ا والن لللللا , دا  صرحلللللان, شللللل  -48

 م ص )م( 9184القا رب,
 79 9ال تاب  -41
 289 9نف ه  -51
ييلللللروت, ب ت  ,المارد,صلمد,المقت لللللب,تلقيق عالللللد الخلللللالق ع للللليم ,عالم ال تلللللب -59

3 221 
 428 4نف ه  -52
 264 3,  281 9الخ ائص  -53
 284 9نف ه  -54
  ب الن اء اهي : امول س   -55
 286 9الخ ائص  -56
اين صالع, صلمد, شرم الت ل يا, تلقيلق د. عالد اللر من ال ليد ود. صلملد المختل ن,  -57

 271 9م, 9111 جر, القا رب, 
 271,281 9نف ه  -58
 6:س  ب الت ي  ءي  -51
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م 9178الرحللي, صلمللد, شللرم ال اايلل , تلقيللق ي سللف عمللر, حاصعلل  اللا ي نت, ليايللا,  -61
9 911 

الا لليط اللي شللرم الجمللا,تلقيق د.عيللاد الثايتللي, دا  الاللرب  ,ايللن أيللي الرييللح, عايللد اهلل -69
 692 9م  9186اإلسرصي, ييروت, 

اين عقيا, عاد الر من, الم اعد عل  ت  يا الف ائلد,تلقيق. صلملد فاصلا يرفلات, دا   -62
 481,489 9م 9184المدني, حدب, 

 4س  ب امعرا  ءي :  -63
 5س  ب امعل  ءي :  -64
 ,أوحب الم لالع  للي ألفيل  ايلن صاللع, تلقيلق صلملد عالد اللميلد ,عاد اهلل ,اين  شام -65

 329 3ب ت,   ,دا  الف ر, ييروت
 61 2نف ه  -66
 986 2 اشي  ال اان  -67
تش ص للل ي, نعللل م,الان  النل يللل , ترحمللل  د. يذيلللا عزيلللز, دا  الشلللذون الثقاايللل  العاصللل ,  -68

 .25م ص9187د,يادا
م ص 9183الخللل لي, د. صلملللد, ا اعلللد تل يليللل  للاللل  العرييللل , دا  الملللري , الريلللاا,  -61

وتش ص لل ي, نعلل م, ح انللب صللن نةريلل  تش ص لل ي, ترحملل  صرت لل  حلل اد,وطا ب  22,23
 وصا يعد ا 913م ص9185التعليم العالي, ياداد,

يلا,دا  المعرال  الجاصعيل , لي نز,ح ن, ح انب صن نةري  تش ص ل ي ترحمل  د.  لملي  ل -71
 .936م ص9185اإلس ند ي ,

وصلللا  88م, ص9187عمللايرب, د.  ليللا, اللي التلليلللا اللالل ي, ص تالل  المنللا , ام دن,  -79
 وصايعد ا. 88م ص9184يعد ا,وفتايه:اي نل  اللا  وترافيا ا,عالم المعرا ,حدب,

ف لللر العريلللي, القلللا رب, تش ص للل ي, نعللل م, المعراللل  اللا يللل , ترحمللل  د. صلملللد اتللليب, ال -72
 وصا يعد ا 946م  ص  9113
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 حمل  الفاعا ص )ج( و)د( -73
 نف ه  ص )ط( و)م( -74
 وصا يعد ا 8نف ه ص  -75
 وصا يعد ا 27نف ه ص  -76
  65نف ه ص  -77
 915نف ه ص  -78
 225نف ه ص  -71
 251نف ه ص  -81
 88نف ه ص  -89
 22, 29اي التلليا اللا ي ص -82
 45, 44, 43نف ه ص  -83
 996, 995نف ه ص   -84
 998نف ه ص  -85
 982س  ب ءي عمران ءي   -86
 958, 957اي التلليا اللا ي ص -87
 8س  ب الجمع  ءي   -88
 232, 239اي التلليا اللا ي  -81
 7ا اعد تل يلي  للا  العريي  ص  -11
 97نف ه ص  -19
 67-62نف ه ص  -12
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 981, 971نف ه ص  -13
صيشاي, امل ني  الت ليدي  والتل يلي  وا اعلد اللال  العرييل , المذس ل  الجاصعيل , طفريا, د. -14

  7م ص 9182ييروت,
 937نف ه ص  -15
 938, 937نف ه ص  -16
 941, 931نف ه ص  -17
 957نف ه ص  -18
 946, 945نف ه ص  -11

 952نف ه ص  -911
 956-954نف ه ص  -919
 48-46ا اعد تل يلي  للا  العريي  ص  -912
 91امل ني  الت ليدي  والتل يلي  وا اعد اللا  العريي  ص  -913

 مراجع البحث

عيلللاد الثايتلللي, دا  الالللرب  تلقيلللق د. الا للليط الللي شلللرم الجملللا, ,ايلللن أيلللي الرييلللح, عايلللد اهلل
 م  9186اإلسرصي, ييروت, 

 ,رص للل ,الخ لللائص, تلقيلللق صلملللد عللللي النجلللا , ال يئللل  العاصللل  لل تلللاب  ,ايلللن حنلللي, عثملللان
 م9111

تلقيلللق. صلملللد فاصلللا يرفلللات, دا   ايلللن عقيلللا, عالللد اللللر من, الم لللاعد علللل  ت للل يا الف ائلللد,
  م9184المدني, حدب, 

ايللن عقيللا, عاللد الللر من, شللرم املفيلل , تلقيللق صلمللد صلللي الللدين, الم تالل  الع للري , هلليدا, 
  , ب تييروت
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صلملد المختل ن,  جلر,  اين صالع, صلمد, شرم الت ل يا, تلقيلق د. عالد اللر من ال ليد ود.
 م, 9111القا رب, 

صانللي اللايللب عللن فتللب امعا يللب, تلقيللق صلمللد صلللي الللدين, الم تالل   ,عاللد اهلل ,ايللن  شللام
 م 9119الع ري , ييروت,

ايللن  شللام, عاللد اهلل, أوحللب الم للالع  لللي ألفيلل  ايللن صالللع, تلقيللق صلمللد عاللد اللميللد, دا  
 الف ر, ييروت, ب ت,  

 القا رب, ب ت  ,رم المف ا, ص تا  المتنايش ,اين يعي , ص اق
 م 9173أي  الم ا م, دفت   عل , أه ي التف ير النل ي, صنش  ات الجاصع  اللياي ,ليايا,

 أي  الم ا م, دفت   عل , تق يم الف ر النل ي, دا  الثقاا , ييروت, ب ت 
ل ,  ييلللروت, تلقيلللق د.صلملللد الللذاد سلللزفين, صذس للل  الرسلللا صجلللاط القلللرءن, أيللل  عايلللدب صعملللر,
 م 9189

 , وعد  ال حه الرايح صن أوحه االعتراا عل  المتن المنق ي.41اإلغراب اي حدي اإلعراب ص
الارفللات, اإلغللراب اللي حللدي اإلعللراب, تلقيللق سللعيد امااللاني, ص اعلل  الجاصعلل   امناللا ي, أيلل 

 م 9175ال   ي , دصشق,
ني, ص اعللللل  الجاصعللللل  ال للللل  ي , تلقيلللللق سلللللعيد اماالللللا ,الارفلللللات, لملللللح امدلللللل  امنالللللا ي, أيللللل 

 م9175دصشق,
امناللا ي, عاللد الللر من, اإلن للا  اللي ص للائا الخللر , تلقيللق صلمللد صلللي الللدين, دا    يللاء 

 التراث, ص ر, ب ت
 م 9113تش ص  ي, نع م, المعرا  اللا ي , ترحم  د. صلمد اتيب, الف ر العريي, القا رب, 

وطا ب التعللليم العللالي,  رحملل  صرت لل  حلل اد,تش ص لل ي, نعلل م, ح انللب صللن نةريلل  تش ص لل ي, ت
 م 9185ياداد,
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الانللللل  النل يللللل , ترحمللللل  د. يذيلللللا عزيلللللز, دا  الشلللللذون الثقاايللللل  العاصللللل ,  تش ص للللل ي, نعللللل م,
 م 9187ياداد,

 م9182 ,القا رب ,ال يئ  الم ري  لل تاب ,امه ي ,دفت   تمام ,  ان
 م2111رب,   ان, د. تمام, الخره  النل ي , عالم ال تب, القا 

 م 9112  ,القا رب ,دا  الثقاا    ان,دفت   تمام, اللا  يين المعيا ي  وال هفي ,
 م 9111الخانجي, القا رب, صن امنما  التل يلي  اي النل  العريي,  ماس , د. صلمد,

 م9116د. صلمد, يناء الجمل  العريي , دا  الشرو , القا رب,   ماس ,
دا  ال للري,   يللرا يم ال للاصرائي, ص للدي المخزوصللي ود. يللق د.الخليللا ايللن أ مللد, العللين, تلق

 ييروت, ب ت
 م 9183الخ لي, د. صلمد, ا اعد تل يلي  للا  العريي , دا  المري , الرياا, 

 م 9178الرحي, صلمد, شرم ال ااي , تلقيق ي سف عمر, حاصع  اا ي نت, ليايا, 
وا اعلللد اللاللل  العرييللل , المذس للل  الجاصعيللل , صيشلللاي, امل لللني  الت ليديللل  والتل يليللل   طفريلللا, د.

 م 9182ييروت,
دا    يلاء العلل م, ييلروت,  ,تلقيلق صلملد علز اللدين ال لعيدي ,المف لا ,صلمل د ,الزصخشري

 م 9111
 انتشا ات أاتات, ت ران, ب ت   ,صلم د, ال شا  ,الزصخشري 

لعاصلل  لل تللاب, ص للر, سلليا يه, أيلل  يشللر عمللرو, ال تللاب, تلقيللق عاللد ال للرم  للا ون, ال يئلل  ا
 م 9173

ال للللي طي, حللللري الللللدين, االاتللللرام, تلقيللللق صلمللللد الشللللااعي, دا  ال تللللب العلميلللل , ييللللروت, 
 م9118

صلمللللللل د, اإلعلللللللراب والترفيلللللللب يلللللللين الشللللللل ا والن لللللللا , دا  صرحلللللللان,  شلللللللر  اللللللللدين, د.  
 م 9184القا رب,
 م  9181صلم د, حمل  الفاعا, ب ن, ب م, شر  الدين, د.
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 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 إلنسانيةا

 

 المن   ب, ب ت  ص تا  اإليمان, ,  اشي  ال اان,علي ال اان,
صجلل  صجملح اللال   الم اي يالنل  ال  اي, تلقيق ي جا الاي ا , عاد القاد , هد  امااحا,

 م 9141دصشق,  ال   ي,
 م 9147دا  الف ر العريي,القا رب, النل  الجديد, د.عاد المتعاي, ال عيدي,

 م9187ص تا  المنا , ام دن, عمايرب, د.  ليا, اي التلليا اللا ي, 
 م.9184عالم المعرا ,حدب, اي نل  اللا  وترافيا ا, عمايرب, د.  ليا,

 م9181القا رب  ,عالم ال تب ,أه ي النل  العريي اي نةر النلاب ,دفت   صلمد ,عيد
دا  المعراللل  الجاصعيللل ,  حللل ن, ح انلللب صلللن نةريللل  تش ص للل ي ترحمللل  د.  لملللي  ليلللا, ليللل نز,

 م 9185 ,اإلس ند ي 
 ييروت, ب ت  ,عالم ال تب تلقيق عاد الخالق ع يم , المقت ب, صلمد, المارد,
 ب ت  ,ييروت ,دا  الف ر ,ل ان العرب ,اين صنة   ,الم ري

 
 

 

Abstract 

Interpretation and transformation are two terms that have 

come into existence recently with the emergence of Chomsky's 

transformational theory with its laws. In Arabic grammar contains 

Phrases that mention interpretation in particular. By the same token, 

there are phrases from which we understand that transformation 

exists in Arabic Grimacers as well.                        

Modernists  tried  to  tackle  the  Arabic  grammar rules  from  

the  western  Transformational  theory perspective :  some  of  them  

applied  the  theory whereas others translated it but few modified it 
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to  suit Arabic by changing the theory's laws.          There is an 

obvious difference between   transformation in  Arabic  and  

western  grammar as transformation  in  Arabic  was  

complementary  to the factor theory whereas it constituted a 

separate theory in western  grammar.   


